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Kolme tappoa tai ehkä enemmän Eri Tekijöitä Hent PDF Kun liikkuu Akaan Toijalassa, Valtatiellä S-
Marketin ja puiston kulmauksessa voi nähdä puiston penkin. Penkillä istuu säännöllisesti, päivittäin

henkilöitä, jotka ovat omistaneet elämänsä päihteiden käytölle. Penkin vieressä on pussikaljaa, viiniä ja
jäykempääkin ainetta löytyy. Päivät kuluvat siinä istuen ja maailman menoa hämmästellen. Osa tippuu
päivän mittaan penkiltä, osa raahautuu lepäämään suojaan katseilta noin 200 metrin päässä olevaan

"Ratapubiin". Ratapubiksi kutsutaan paikkaa, joka sijaitsee aivan kiskojen vieressä noin 500 metrin päässä
rautatieasemalta etelään. Paikalla on muutama penkki ja pieni grilli-paikka, jossa nämä äsken mainitut

henkilöt myös viettävät aikaansa saman harrastuksen parissa. Nykyään Ratapubi on hiljainen, paikasta on
kadonnut kaikki viihtyvyys. Miksi? Se selviää jutussa myöhemmin. Kaikki näissä paikoissa ovat poliisien

tuttuja. Välillä heitä kärrätään säilöön selviämään Tampereelle.

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista,
Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki
tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja

tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.
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